2ª SÉRIE / ENSINO MÉDIO (USO INDIVIDUAL)
SISTEMA BERNOULLI DE ENSINO
 Biologia

 Matemática

 Língua Portuguesa

 Projeto de Vida – Vol.2

 Química

 Geografia

 Inglês

 2 Simulados ENEM/ Bernoulli e 1

 Física

 História

 Filosofia

Simulado ENEM/SAS

Observação: O Volume 2 do Projeto de Vida será o mesmo adquirido em 2020.
MATERIAL EXTRA




Acesso individual à plataforma digital Meu Bernoulli XP.
Equipamento eletrônico para uso pessoal notebook, tablet ou computador e acesso à internet.
1 Bloco para Produção Textual (material específico impresso no ICJ) Obs.: se necessário deverá ser adquirida
nova unidade durante o ano.

LIVROS PARADIDÁTICOS
1ª ETAPA
1. A Moreninha - Autor: Joaquim Manuel de Macedo - Editora: Atica.
2. O Espelho e Outros Contos Machadianos - Autor: Machado de Assis – Editora: Scipione
2ª ETAPA
1. Góticos II. Lúgubres mistérios – Contos clássicos. Org. Luiz Antonio Aguiar. São Paulo: Ed. Melhoramentos, 2012.
2. ORWELL, George. A revolução dos bichos. São Paulo: Companhia das Letras, 2007.
3ª ETAPA
1. BARRETO, Lima. Crônicas e contos selecionados. (esses contos serão selecionados posteriormente)
2. JESUS, Carolina Maria de. Quarto de despejo. Diário de uma favelada. São Paulo: Ática, 2014. (Interdisciplinar:
Projeto Griot)
ROBÓTICA EDUCACIONAL



Taxa de utilização do equipamento de Robótica.
R$198,00 – dividido em 3x, no boleto da mensalidade escolar, de fevereiro a abril de 2021.
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OBSERVAÇÕES:

FACILITE A COMPRA DA SUA LISTA DE MATERIAL!
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:





à vista, com desconto de 5%, no dinheiro, cheque (mediante consulta), cartão de débito ou transferência através de
PIX;
no cartão de crédito, sem desconto e sem juros, parcelado em até 6 vezes, sendo que, cada parcela, deve ser no
mínimo, no valor de R$100,00;
no cartão de crédito, parcelado em até 10 vezes, sem desconto e acrescida a taxa de juros do cartão do cliente, sendo
que, cada parcela, deve ser no mínimo, no valor de R$100,00.

IMPORTANTE:



O valor do material didático do Sistema Bernoulli é para o ano de 2021, portanto, a compra na Livraria deve ser
realizada para todos os volumes que serão entregues durante o ano corrente.




O material de 2020 não poderá ser usado no ano de 2021 em função das atualizações realizadas nos livros.



O 1º volume do material didático estará disponível para compra, após a efetivação da matrícula e poderá ser retirado
na Livraria Coração de Jesus a partir de janeiro 2021 (data ainda a confirmar).



A partir do 2º volume o material didático será entregue ao aluno em sala de aula.

Ressaltamos que para ter acesso as plataformas digitais do Sistema Bernoulli o material de 2021 deve ser adquirido na
Livraria.

OBS.: o material didático do Sistema de Ensino Bernoulli será vendido e comercializado apenas para os alunos matriculados
para o ano de 2021 no Colégio ICJ.

Faça o orçamento de sua lista pelo e-mail: livrariaorcamentos@gmail.com
APROVEITE A PROMOÇÃO DE 40% DE DESCONTO NOS UNIFORMES (MODELO ANTIGO).
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